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Karen Brink & Peter Brink

64 49 12 98  -  Gelsted

Vestfyns 
Husflid
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Gamle Ting Købes
” Loppemanden”
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Henriks
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Gelsted Solcenter
Åbent alle ugens dage
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Er du stresset og har du ømme muskler    
- så ring og få en tid.

Lægeeksamineret massør og idrætsskadeterapeut
Kaj & Bettina Mariager

Toftevangen 19 - Gelsted.  Tidsbestilling
Hverdage kl. 8:00 - 9:00  Tlf. 24210888
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Bladet har en deadline, der skal overholdes. 
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meget dårlige ud. 
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GENERALFORSAMLING
Foreningen – Gelsted Bladet

Der indkaldes til ordinær generalforsamling
I foreningen ”Gelsted Bladet”

Tordag d. 22. april
kl. 19.30

På Gelsted Kro.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Bestyrelsen

Kom og vær med til at forme Gelsted borgernes eget blad!
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Jette Torp  - Julekoncert

D. 10 december var kirken propfuld med julestemning 
og juleglade mennesker. Jette Torp og hendes mand 
Claus Pilgård gav deres version af julesalmer og 
julestemning med sang og musik. Musikken varierede 
fra guitar, til mundharpe, harmonika og sav.

Men det er ikke bare at komme til koncerten; der 
hører en hel del arbejde til, med at stille op, lave 
lydprøver og indøve alle numrene osv. 

Gelsted Kro ser lyst på fremtiden  

Der er sket rigtig meget på bare et enkelt år, vi 
har lavet mange små forbedringer på vores gamle 
bygninger, som stadig mangler rigtig meget, og vi 
glæder os til vi får mere lavet, der er nok at tage 
fat på.  Vi har fået ny hjemmeside, hvor man kan 
tilmelde sig vores nyhedsbrev som vil komme et 
par gange om året, her vil vi blandt andet oplyse 
om tilbud, arrangementer og når Årstidens menu i 
restauranten skifter. 
Der er også mulighed for at skrive en hilsen i vores 
gæstebog. www.gelstedkro.dk
Vi har fået ansat en ung fyr i køkkenet, (Thomas 
Johansen) som vil være hos indtil slutningen af 
foråret.
I løbet af 2010 vil vi holde forskellige 
arrangementer, som forhåbentlig vil blive en lige så 
stor succes som dem vi havde sidste år. 
Vi har flere ting på tegnebrættet, blandt andet 
Fredag d. 2.April hvor vi skal være vært for 
et kæmpestort dansktop-show, hvor nogle af 
Danmarks bedste dansktop-kunstnere vil levere en 
bred vifte af de mest populære sange, der præger 
lokal radioernes hitlister hver eneste weekend. 
Under showet vil der blive serveret en to retters 
menu. Hidtil har Anni Fyhn, Lars Ole Eriksen og 
Simon von Konoy meldt sig som deltagere, men der 
vil efterhånden komme flere kendte navne på listen. 
Konferencier er Jørgen Anton og han vil deltage i 
showet med nogle af sine bedst kendte sange. 
Vi har igennem hele 2009 kunnet mærke en stor 
opbakning fra alle i lokal området, dette vil vi her 
benytte muligheden for at sige mange tak for. Vi er 
glæder os til endnu et år med mange begivenheder 
på Kroen.
På gensyn i dette nye år.
Thomas og Gitte, Gelsted Kro 
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VIDSTE DU DET? 
     
SÅ ER DER SPÆNDT FOR, OG KLAR 
TIL MURERNES VIDEREKØRSEL.

 -for der skal bygges mange huse 
og virksomheder i Vestfyns områ-
det.

En bevæget Gelsted murer, Helge 
Andreasen giver hånd og ansvar til 
Peter Rishøj, som fra 1 ste` januar  
er eneejer af Rishøj & Andreasen 
A/S i Gelsted. 

Helge fortsæt-
ter med at pas-
se sit job, og 
Peter fortsæt-
ter som firma-
ets indehaver, 
efter mange 
års godt sam-
arbejde mellem 
de to, og deres 
mange trofaste 
medarbejdere.

Helge lærte 
faget ved Møl-
ler & Huusom, 
der senere 
hed Huusom & 
Andreasen,og 

nu Rishøj og Andreasen,
Sidste navn som Helge og Peter har 
valgt, skal være firmaets fortsatte 
navn.  Peter har været tilknyttet det 
gamle murerfirma i efterhånden man-
ge år, selv om han i dag kun er 40 år. 
Samarbejdet har været utroligt godt 
og idéfyldt. - Mange tegninger har de 
herrer hver for sig studeret, og lavet 
kalkulationer på samme tegninger, 
og nået til enighed om deres forskel-
ligheder, for hvorfor var Helges bereg-
ning i et tilfælde billigere end Peters 
eller omvendt.

Det har været jeres 
styrke at kunne finde 
ud af, at få ting gjort 
til virkelighed, for 
rundt på Fyn rundt om 
i landet, er det jo jer, 
der har været med 
fra bunden af, støbt 
fundamenterne og 
givet plads til vi andre 
håndværkere.
Det er ikke tilfældigt, 
at Rishøj & Andreasen 
er blevet det de er. 
- Dygtige beregnere 
- indkøbere -gode 
folk til opmålinger og 
støbninger, og samme 
til at få murstenene 

stablet pænt i lod og vage.

Så faldt de sidste elme-
træer på Højsholmvej

De gamle elmetræer, der i mere 
end et hundrede år har stået og 
skærmet for vinden ved Højsholm-
vej 19 er bukket under for elme-
sygen. 
Træerne stod tæt op ad huset, 
hvilket gjorde fældningen vanske-
lig derfor måtte man vente med 
fældningen til jorden på naboens 
mark var frosset så meget at der 
kunne køres med tunge maskiner 
der ved hjælp af tove fastgjort til 

træet kunne hjælpe med til at træ-
et faldt i den rigtige vinkel.
KH

En stor fornøjelse at samarbejde 
med jeres firma gennem alle tre 
firma navne siden 1960, og vi 
ønsker I to Helge og Peter -Jeres 
familier og alle Jeres medarbej-
dere.
 Held og lykke de næste 50 år. 
bn
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Samarbejdende Sogne - 
11 kirker hjælpes ad!

 
Jævnligt bliver der lavet arrange-
menter, af samarbejdende sogne 
- Hvad ligger der i det?

Hver af vores kirker i området har 
ønsker om at lave arrangementer 
af forskellig art. Men hver kirke 
har begrænsede resurser, og ikke 
så mange potentielle deltagere. 
Derfor har en række kirker fundet 
sammen, og hjælper hinanden 
med at få bærbare ideer gennem-
ført, - det betyder, at der jævnligt 
dukker plakater og annoncer op 
med forskellige tilbud i sognene. 
Og alle er velkommen i alle kir-
kerne/sognene. 
De deltagende sogne er : foruden 
vores eget Gelsted, også Husby, 
Ørslev, Føns, Udby, Indslev, Bren-
derup, Harndrup, Fjelsted, Balslev 
og Ejby.
 
I januar havde vi i Ørslev kirke 
besøg af pilgrimspræsten Elisa-
beth Lidell fra Århus. 
Det var en inspirerende aften om 
emnerne pilgrimsvandring, spiri-
tualitet og kristentro. Bl.a blev der 
fortalt om pilgrimsvandringer her 
i Danmark, - f.ex langs hærvejen, 
hvor man dels kan være med på 
en arrangeret vandring, men også 
kan gå selv, alene eller sammen 
med andre. 
Der er en række herberger langs 
hærvejen, hvor man kan overnat-
te. For de, der missede aftenen, 
kan der henvises til hjemmesi-
derne :
 
www.elisabethlidell.dk   og 
www.pilgrimsvandring.dk 
 
Næste arrangement bliver i Gel-
sted Kirke, d. 28. marts kl. 19.30 
med gospelkoncert. 
Billetsalget starter i Ejby Boghan-
del, tirsdag d. 9/03-2010

Nyt tiltrængt rækværk til broerne over banen ved 
Tårup Udlod
Langt om længe har banestyrelsen bevilliget penge til en meget tiltrængt 
udskiftning af det gamle røde rørrækværk, der ikke ydede ret meget sikker-
hed ved de to broer der går over jernbanen ved Tårup Udlod.

Det tog lidt læn-
gere tid at lave 
end beregnet, da 
kanterne var meget 
bløde, men nu skul-
le det være i orden, 
så bilister, cyklister, 
og fodgængere kan 
føle sig sikre igen, 
forsikrer Banestyrel-
sen.

Nogle af landets dygtigste 
gospelartister optræder i en 
helt ny konstellation ved en 
stribe kirkekoncerter i løbet 
af foråret. 

Gruppen består af Laura 
Kjærgaard (x faktor), Lene 
Nørrelykke (Stjerne for en 
aften m.m.), Rune Herholdt 
(filmen ”Oh Happy Day”) & 
Jakob Gunnertoft (Gunner-
toft Gospel Singers m.m.).
   
Koncerterne indeholder 
gospelklassikere og kendte 
og nye sange i gospelstil. En 
musikalsk forfriskende ople-
velse for hele familien hvor 
publikum også får rig lejlig-
hed til at synge med.

Så håber vi bare 
at kommunen vil 
komme og 
reparere alle vores 
hullede veje også !
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Beretningen om frugthandler 
Peter Larsens død i Hønnerup 1945.
Sommeren 1945 tjente jeg på Hønnerup Bakkegård. 
Jeg så ofte en mand, som cyklede forbi. Han havde en 
lidt speciel cykel, da den havde et meget kraftigt bag-
hjul. Han hav-de sorte kaptræsko med en grøn kant på, 
og der var skåret et hul i læderet til lilletåen. Han trådte 
på pedalerne med hælen. Jeg kendte ikke specielt Peter 
Larsen, men jeg hilste altid på ham, når han kørte forbi.
En dag, da jeg var oppe i Brugsforeningen Fremtiden, 
stod der en dame og græd, medens hun talte med 
uddeler Marcussen. Hun sagde, at hun ikke kunne for-
stå, at han ikke var kommet hjem. Marcussen sagde, at 
de havde spillet kort, og de var kørt hjem kl. 1,00. Jeg 
var ikke klar over hvem eller hvad det var, men så kom 
meddelelsen om, at Peter Larsen var blevet væk. Nu 
kunne jeg så fortælle, at det så var Peter Larsens kone, 
som havde stået og talt med Marcussen.
Brøndgraver Chr. Levinsen og Peter Larsen boede i 
hvert sit hus skråt overfor Hønnerup Bækgaard. Peter 
Larsen havde kone og børn, men Chr.Levinsen boede 
alene. Det var dem, som havde spillet kort sammen 
med Marcussen om aftenen før Peter Larsen ikke var 
kommet hjem.
Chr.Levinsen kom i forhør hos politiet og måtte fortælle, 
at de, efter de var kørt fra Marcussen, var kørt ud til 
engarealet mellem gårdene i Hønnerup og Hønnerup-
lund. Her havde gårdene hvert et stykke engareal, hvor 
kvierne kunne græsse om sommeren. Chr.Levinsen og 
Peter Larsen havde et skur ude bagerst i engen, hvor 
de skar tobak. Det var jo ikke lovligt på grund af krigen, 
og derfor skulle det foregå i stilhed for ikke at komme 
i konflikt med myndighederne. Chr.Levinsen måtte for-
tælle politiet, at de havde skåret tobak om natten, og 
herefter fulgtes de ad op til vejen, hvor de skiltes og 
kørte hjem til deres boliger hver for sig. Politiet kunne 
ikke opklare sagen.
Overfor Hønnerup Bakkegård boede bødker Jørgensen. 
Han havde lånt sit jagtgevær ud til Chr. Levinsen. Nu 
bad han Chr. Levinsen om at få sit jagtgevær tilbage. 
Politiet hav-de spurgt ham, om det var fordi at han 
troede, at Chr. Levinsen havde brugt jagtgeværet mod 
Peter Larsen. Det svarede han nej til, men han ville 
gerne have sit jagtgevær tilbage igen.
Politiet kunne ikke finde nogle spor, som kunne opklare 
sagen, men befolkningen for-søgte selv at finde en løs-
ning, og nogle troede, at Peter Larsen havde fortrudt, 
at han få dage forinden havde købt en mindre lastbil, 
som skulle bruges til hans frugthandel. Andre mente, at 
det var ubegrundet.
En dag var der et billede i avisen, som viste nogle 
minearbejdere i en engelsk kulmine, som var på vej op 
med en elevator. Peter Larsens Kone synes, at den ene 

lignede sin mand. Det blev undersøgt, men de var alle 
engelske minearbejdere.
Chr. Levinsen var efterhånden blevet landskendt, og 
han flyttede fra Hønnerup. Jeg har senere hørt, at 
Chr. Levinsen skulle havde været fængslet i Assens 
Arrest. På et tids-punkt stod der et kort stykke i avisen: 
Chr. Levinsen død. Han var tidligere mistænkt for mor-
det på Peter Larsen. 
D. 11-05-1949 blev jeg indkaldt som soldat på Odense 
Kaserne. En dag gik jeg gennem Kongensgade forbi 
rutebilstationen. Der var en aviskiosk med de kendte 
skabe med løbesedler med de sidste nyheder. Jeg kig-
gede nu ikke efter dem, men da jeg var kommet forbi, 
synes jeg alligevel, at der var noget bekendt, og jeg 
vendte om og gik tilbage, for at se hvad det var. På en 
løbeseddel stod der: ”Peter Larsen fundet. Pløjet op på 
en mark i Hønnerup”. Der var nu gået 4 år siden Peter 
Larsen forsvandt, og nu begyndte politiet igen arbejdet 
med at finde til bunds i mordsagen.
Gårdejer Hans Hansen Hønnerupgård havde besluttet, 
at han ville pløje et engstykke og så havre, og siden 
skulle arealet igen udlægges, som græsmark med ved-
varende græs. Hans Hansen havde en ældre karl, som 
altid havde været på gården. Han var lidt retarderet, 
men kunne godt fungere på sådan en gård, hvor han 
kunne følge heste, pløje og harve. Det var denne karl, 
som skulle pløje engarealet. En dag var der pludselig 
et ben med en træsko på, som blev kastet til siden af 
ploven. Karlen kunne se, at træskoen var Peter Larsens. 
Det tog han sig nu ikke af, og han pløjede videre til det 
blev fyraften. Han spændte hestene fra og kørte hjem 
og fik dem sat ind. Da alle sad og spiste aftens-mad 
siger han: ”Jeg har fundet Peter Larsen. Jeg har pløjet 
ham op ude i engen”. Hvad er det dog du siger, udbrød 
Hans Hansen.: ”Jo det er ham sagde karlen, for jeg 
kunne kende hans træsko”.
Da de havde spist ville Hans Hansen nu alligevel se, 
om det var rigtigt, og bad nu karlen om at vise ham 
hvor det var, at han havde pløjet Peter Larsen op. Det 
var blevet mørkt, men de gik til engen med en lygte 
- sikkert en flagermuslygte - og en spade. Det var rig-
tignok. Der var syn for sagen, men Hans Hansen ville 
alligevel se, om der virkeligt lå et lig i jorden, så han 
begyndte at grave i jorden. Han gravede nogle knogler 
op og konstaterede, at der lå et lig, og de gik så hjem 
igen. Næste dag ringede han til politiet. Da politiet kom, 
bebrejdede de Hans Hansen, at karlen ikke med det 
samme have stoppet pløjningen, for han havde pløjet 
flere omgange efter at han havde pløjet benet op. De 
bebrejdede også Hans Hansen, at han var begyndt at 
grave i jorden, da der nu var ødelagt vigtige spor. Liget 
blev gravet fri, og skeletdelene blev samlet, og det blev 
konstateret, at der var spor af hagl på ribbenene. Bød-
kerens haglgevær blev prøveskudt, og det viste sig, at 
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GENBRUGSBUTIKKEN      GELSTED                                                                              
                                                                                         Åbningstider   
Telefon  64491999                                                                  Mandag      9,00 – 12,00
Mobil       26219706                                                             Tors – fredag   10,00 – 17,00 
Mobil       60294439 ( efter kl. 17.00 )                                         Lørdag      10,00 – 15,00
                       Dødsboer .m.m modtages evt. afhentes

www.home.dk EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN
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spredningen af haglene var den samme, som skudhul-
lerne i Peter Larsens ribben.

Politiet ledte efter Peter Larsens vielsesring, men kunne 
ikke finde den, og de var bange for, at dele af liget kun-
ne være ført rundt i marken med ploven. Der blev lavet 
en stor ramme med et fint net, som en stor sigte, og 
nu blev jorden skovlet op i sigten og skyllet med vand, 
så faste dele blev i sigten, men vielsesringen blev ikke 
fundet.
Peter Larsens kone vidste på det tidspunkt ikke at 
hendes mand var fundet. Nogle børn i skolen havde 
hørt det, og siger nu til deres skolekammerat, som gik 
på skolen, at hans far var pløjet op i Hønnerupgaards 
mark. Drengen blev selvfølgelig chokeret og løb græ-
dende til Holmegaardens væveri, hvor hans mor arbej-
dede. Han løb grædende igen-nem væveriet og råbte: 
” Mor, de har fundet far, de har pløjet ham op ude i 
Hønnerup-gaards mark”. Moderen fik et chok, da hun 
fik denne tragiske besked og måtte have hjælp. Liget 
af Peter Larsen blev senere begravet på Gelsted Kirke-
gård.
Nu troede alle, at denne tragiske sag endelig var slut-
tet, men sådan gik det ikke. Igen senere måtte familien 
igennem endnu en uhyggelig tid. Hønnerup Bakkegaard 
havde en lille sø i haven bagved svinestalden. Der var 
en lille ø midt i søen med en buet bro til øen, hvor vi 
kunne sejle under med den lille robåd. Det har jeg selv 
prøvet. Der var blevet fundet en cykel i søen, og det 
viste sig, at det var Peter Larsens cykel med det store 
baghjul. Nu kom politiet igen ind i sagen. Søen blev 
pumpet tør for vand, og bunden af søen blev renset op 
for at se, om der var andre spor, som kunne opklare 
sagen. Det var der ikke, man fandt ikke noget af værdi, 
og endeligt sluttede denne tragiske sag for den hårdt 
plagede familie.

Med venlig hilsen
Arne Christian Ahrnkiel

Seniorklubbens julefest
Seniorklubbens julefest i Holmegårdens seniorlokaler 
endte med 30 cm. sne og snedækkede biler, da festen 
en time før tid var forbi.
Alligevel med 81 deltagere, blev det igen en hyggelig 
oplevelse med dejlig julemad, som grønlangkål med 
tilbehør og risalamande med kun én mandel i hver af de 
12 skåle samt kaffe m. kager til. 
Der blev sunget livligt til Børge Hansens muntre orke-
ster, og der var lotterivindere, der gik hjem med en eller 
flere de 40 gevinster.
Der var pænt pyntet juletræ, men desværre ikke plads 
til at danse omkring det.
                                                                    BN

Nem og lækker aftensmad  

- til en go´ pris 
 

Wienersnitzel m. brasede kartofler, skysovs, ærter. 100,- 

Spareribs m. mixed salat, pommes frites og dressing. 80,- 

Mørbradgryde m. ærter og råstegte kartofler. 100,- 

Kroens hakkebøf m. pommes frites, salat og dressing. 75,- 

Steak af oksehøjreb m. grønsager, pommes frites &  whiskysovs 140,- 

Alle retter fås også i børnestørrelse. 

Undgå ventetid – bestil i god tid – bestil ens 
 

Mandag  Lukket       Tirsdag – søndag  kl.11.30 – 20.00 

 
Gelsted Kro og Hotel 

Søndergade 1 - 5591  Gelsted 
Tlf. 64 49 10 68. Fax 64 49 17 68 

www.gelstedkro.d 

D. 17. marts 2010 - kl. 19.30  
- i Tanderup Sognegård, er der ÅRSMØDE 

 i Støtteforeningen for Ejby Kommunes 
 Lokalhistoriske Arkiv.

 
I år er der fokus på lokalområdet TANDERUP.
       Aftenens program er i korte træk: 

1. Tanderupsangen
2. Brende Mølle Elværk v/ tidligere elværksbestyrer
    Niels W. Knudsen
3. Roebanen gennem området til Assens 
    v/ Gunner  Pedersen
4. Meddelelser v/ arkivleder Søren Skov
 
Emnerne bliver belyst med filmklip, fortællinger, billeder 
m.v. - og der er kaffebord.
 
       Inden årsmødet er der generalforsamling i 
       støtteforeningen kl. 19.00.
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Gelsted Hallens
Cafeteria

Tlf. 64 49 18 69

Konfirmandaktion – Indsamling for folkekirkens 
nødhjælp. Søndag d. 7.marts i Gelsted Sogn
Forleden hørte jeg en dame, der 
sagde, at hun undertiden var usik-
ker, når der stod nogle ved hendes 
dør med en indsamlingsbøsse. Var 
de nu rigtig indsamlere eller var de 
fupmagere.
Det er helt forståeligt, at man kom-
mer til at nære den form for mistil-
lid. Vi behøver bare at læse i avi-
serne: sidst med tricktyve, der over 
for sagesløse ældre mennesker gav 
sig ud for at være hjemmehjæl-
pere.
For at der ikke skal herske nogen 
tvivl, vil vi på forhånd gøre 
opmærksom på, at der er sogne-
indsamling søndag d.7.marts efter 
kirketid. Her vil konfirmanderne gå 
rundt og samle ind. Vi håber, I vil 
tage godt i mod dem rundt omkring 
i sognet. 
Det er Folkekirkens Nødhjælps 
landsindsamling, menighedrådet og 
konfirmanderne der samarbejder. 
Og nedenfor skal der oplyses om, 
hvad deres projekt er:
Fra Folkekirkens Nødhjælps hjem-
meside:
Over én milliard mennesker - hvert 
sjette menneske på jorden - lider 
af kronisk sult og underernæring. 
Verdens ledere lovede ved årtu-
sindskiftet hinanden at halvere 
antallet af sultende frem mod 
2015. På trods af løfterne stiger 
antallet af sultende.
Sult er den største hindring for 
udvikling, vækst, velstand og fred i 
verden.
Mangel på mad og kronisk under-
ernæring nedsætter menneskers 
fysiske, mentale og åndelige udvik-
ling og hindrer deltagelse i et aktivt 
samfundsliv.
På sigt betyder det, at et samfund 
mister mange menneskelige res-
sourcer. 
Der er mange og forskellige årsa-
ger til sult. Nogle er naturskabte, 
andre menneskeskabte. Begge 
slags har forfærdelige menneske-
lige konsekvenser.

 Nogle regioner i verden er særlig 
følsomme for de mindste variationer 
i vejret. Andre rammes af regelmæs-
sigt tilbagevendende naturkatastrofer 
som tørke, oversvømmelser og 
orkaner. 
 Under krig og konflikt bliver fjendens 
afgrøder ofte ødelagt, og mennesker 
må flygte fra deres hjem og jord. I 
lande med knaphed udspringer kon-
flikter ofte af kampen om jord og 
vand.
Jord, vand, såsæd og kreditter er en 
nødvendighed for at kunne skaffe sig 
mad nok. Omkring 70 % af verdens 
befolkning har ikke adgang til disse. 
 Når rige landes varer kan sælges bil-
ligere på lokale markeder end lokale 
producenters varer, mister de lokale 
deres indtægt og mulighed for at 
brødføde familien.
 Fattige, der lever på kanten af eksi-
stens-minimum, rammes hårdt af 
konsekvenserne af klimaforandringer-
ne; flere oversvømmelser, tørkeperio-
der og orkaner.
 Den rige verdens produktion af bio-
brændstof (som produceres af fx 
korn, majs og sukkerrør) tegner sig 
for omkring 30 procent af prisstignin-
ger på basale madvarer
 Det seneste tiår har skabt impo-
nerende fremgang i mange fattige 
lande. Men fødevarekrise, finanskrise, 
energikrise og klimakrise risikerer nu 
at sætte u-landsudviklingen adskillige
år tilbage.
Når katastrofen rammer, skal hjæl-
pen - fødevarer, nødhjælpspakker og 
livsnødvendigt udstyr - frem hurtigst 
muligt.
Folkekirkens Nødhjælp kan ikke være 
til stede overalt i verden, hvor der er 
behov for hjælp. 
Men som en del af ACT, kirkernes 

Fastelavn 
  

Søndag d.14.februar 
er der traditionen tro

Fastelavnsgudstjeneste i Gelsted 
Kirke klokken 14 00.
Efterfølgende tager vi på Holme-
gården og slår katten af tønden og 
spiser fastelavnsboller. 
Børnene må meget gerne møde 
udklædte – også i kirken.
Alle er velkomne.  

Venlig hilsen 
Præst og menigheds-
rådet.

Konfirmandforældremøde.

Tirsdag d. 16. Februar klokken 
19: 00 er der konfirmandforældre-
møde på Gelsted kro. Såvel foræl-
dre som konfirmander er indbudte. 
Meld venligst afbud til præsten, 
hvis I er forhindret i at komme.

Hilsen Dorthe Stæhr Nielsen

internationale katastrofenetværk, 
er Folkekirkens Nødhjælp med til at 
yde en hurtig og effektiv indsats i 
de lande, hvor vi har lokale samar-
bejdspartnere og netværk.

Således altså Folkekirkens Nød-
hjælp. (www.nødhjælp.dk) 
Vi ses d. 7.marts.
Venlig hilsen  præst og konfirman-
der i Gelsted sogn samt 
menighedsrådet.
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Kirkebilen

Kirkebilen kører til hver
 eneste Gudstjeneste.

Den er gratis. Bestil dagen før hos 
Gelsted Taxi på: 64491430 

Minikonfirmation

Søndag d. 11.april holder vi børne-/ familie-
gudstjeneste i Gelsted Kirke. Gudstjenesten 
kommer til at stå i minikonfirmandernes tegn. 
Det er dagen, hvor de afslutter undervisnin-
gen som minikonfirmander. Vi holder en lille 
mini-konfirmation. 
Dagen kan festligholdes som I synes hjemme 
i minikonfirmandfamilierne.  Man kan spise 
god mad i familierne, måske invitere bedste-
forældre m.m. Herfra er der ikke lagt op til 
den helt store festligholdelse. Den kommer jo 
den dag, de skal konfirmeres. 
Men ingen tvivl om, at dagen betyder noget 
for minikonfirmanderne. Så jeg håber I vil 
bakke op og være med at gøre det til en fest-
lig dag for børnene.
Børn i alle aldre er velkomne til gudstjene-
sten, hvor der blandt meget andet fortælles 
historie.

 Kirketider:
Søndag d.7.februar: 9 00 v/ Anders Ellebæk
Søndag d.14.februar: 14 00 Fastelavnsguds-
tjeneste – familiegudstjeneste.
Søndag d. 21.februar: 9 30
Søndag d.28.februar: 14 00 v/Lars Højland
Søndag d. 7.marts: 11 00
Søndag d.14.marts: 9 30’
Søndag d.21.marts: 9 00 v/Anders Ellebæk
Søndag d.28.marts 9 30
Torsdag d.1.april: skærtorsdag: 11 00
Fredag d.2.april: langfredag: 14 00 Liturgisk 
gudstjeneste
Søndag d.4.april: påskedag: 9 30
Mandag d.5.april: 2.påskedag: 9 00
 v/Lars Højland

FRA KIRKEBØGERNE
 Døbte:

Jonas Hegaard Gullerup
Tjørnevej 6, Gelsted
Døbt 29.november 2009

Stella Ruby Clifford- Nielsen
15 Palace Gates Road, 
Aleksandra Park, England
Døbt 26.december 2009

Asger Skovgaard Moos
Østergade 6, Gelsted
Døbt 17.januar 2010

Emil Klovborg Bech
Søndergade 121, Gelsted
Døbt 17.januar 2010

Døde i Gelsted sogn
eller begravet fra
Gelsted Kirke

Grethe Kirsten Mathilde 
Nielsen
Fredensgade 29 a, Gelsted
Død d. 8.december 2009

Anna Sørensen
Tårupvej 12 C, Gelsted
Død d.22.december 2009

Ruth Enggaard Hagen
Tårupvej 12 B, Gelsted
Død 8.januar 2010

Jack Jozef Dangreen
Tårupvej 12 L, Gelsted
Død d.11.januar 2010

Konfirmation d. 25.april 
2010 i Gelsted

Der bliver i år to konfirmationer: 
Klokken 9 30 og klokken 11 30

Følgende bliver konfirmeret 
klokken 9:30
Jakob Schaldemose Pedersen, 
Lungeskovvej 14, Gelsted 
Maks Vesti Nielsen,
Holsevej 20, Brenderup  
Nicklas Dahl Petersen, 
Kingstrupvej 153, Gelsted
Katrine Sofie Dietz, 
Hønnerupvej 27, Gelsted
Frederik Sebastian Jul Eriksen, 
Algade 35, Ejby
Søren Hedelund Petersen, 
Lungeskovvej 26,Gelsted
Kathrine Hjorth, 
Hønnerupvej 5, Gelsted
Josefine Møller Rasmussen, 
Toftevangen 9, Gelsted
Joan Stenstrup Frandsen, 
Tårup Udlod 10, Gelsted
Iris Bjørk Magnusdottir, 
Gammel Odensevej 9, Gelsted 
Line Jensen, Hovgårdsvej 8, Gelsted
Alexander Tietgen Zeberg, 
Lundevej 7, Gelsted
Jesper Larsen, Altonavej 17, Harndrup
Sebastian Guldberg Dalgaard, 
Søndergade 177 A, Gelsted 

Følgende bliver konfirmeret 
klokken 11:30

Ditte Harmsen, 
Dyregårdsvej 21, Gelsted
Tobias Østergaard Mikkelsen, 
Tårupvej 29, Gelsted
Jens Fristed Navne, 
Gammel Odensevej 25, Gelsted
Karoline Runøe Holst: 
Gelsted Mose 9C, Gelsted  
Sabrina Ahrnkiel Hansen,
Hedestedvej 5, Gelsted
Rikke Skovbo Jensen, Søndergade 
5, Gelsted
Christoffer Kock, 
Søndergade 133, Gelsted
Matilde Teut Petersen, 
Gammel Odensevej 38, Gelsted
Stine Bøllingtoft Jacobsen, 
Højbovænget 9, Gelsted
Anna-Johanne Stæhr Rasmussen, 
Gelstedvej 58, Gelsted
Amanda Corvenius Hansen, 
Tornhøjvangen 11, Gelsted 
Karoline Reinikka Jørgensen, 
Søndergade 129, Gelsted

Kamilla Louise Janhøj Jensen, 
Østergade 15, Gelsted
Sandra Rosenlyst Hansen, 
Hønnerupvej 90, Gelsted
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 MUIR
Engang havde rigtig mange, huse 
og gårde et navn. Der ligger oftest 
en historie bag, nogle er indlysende, 
andre mere gådefulde. 
På Søndergade 35 i Gelsted ligger 
der et lidt særpræget hus. Gavlen 
røber, at højden på huset ud mod 
gaden er øget. Der er sat nogle sto-
re ateliervinduer i på førstesalen og 
så bærer huset det noget specielle 
navn "Muir.

 Arkitekten bag denne ændring og 
navnet var da heller ikke helt almin-
delig. Det var "fotografen", Rasmus 
Rasmussen, den lille mand med de 
runde briller og den store mousta-
che, der boede i MUIR i over 50 år. 
En del af læserne vil helt sikkert 
nikke genkendende.
Rasmus var een af de personlighe-
der, som satte sig et solidt efter-
mæle. Han fik måske ikke den let-
teste start på livet. Han blev født i 
1879 på Vedtofte Mark som uægte 
barn, altså uden for ægteskab. 
Moderen, Kirsten Pedersen, blev 
efterfølgende husholderske hos 
enkemand og smed Anders Jensen 
i Hesle smedie. Ansættelsen udvik-
lede sig til mere end et arbejdsfor-
hold, hun blev gift med smeden i 
1881. Herfra fik Rasmus en normal 

opvækst med flere halvsøskende, sko-
legang og plads i landbruget efter kon-
firmationen. På bl.a. Krengerup Gods 
var han både staldkarl, rideknægt og 
herskabstjener. Han prøvede sig selv 
af i flere typer af jobs såsom bybud 
hos en boghandler, stensliber og kusk. 
Noget tyder på, at der var uro i Ras-
mus, han ville opleve, udforske, og 
det kan have været årsag til, at han i 
1902 emigrerede til U.S.A. 

Et lille sikkerhedsnet havde han dog, 
idet hans søster og svoger boede der-

ovre. 
Svogeren arbejdede på jernba-
nen fra Deluth i Minnesota og 
helt ud til stillehavet. Rasmus 
også fik job på banen og bosat-
te sig i det lille trinbræt MUIR 
mellem Livingston og Bozeman i 
staten Montana. 
Det var hårdt arbejde og ikke 
uden risiko. De, der kan huske 
Rasmus ved, at han havde et ar 
i den ene kind. Han fik denne 
lille hilsen med fra staterne 
under en bevogtningsopgave. 
En person trængte i ly at mør-
ket ind på jernbanens område. 
Rasmus havde vagten og råbte 
ham an helt i overensstemmel-

se med instruksen. Manden reagerede 
imidlertid ved at affyre et skud, som 
skamferede kæbebenet på Rasmus. 
Han skød tilbage og sårede indtrænge-
ren i benet. Årsagen til skudvekslingen 
er ikke helt klar. 
Måske var der tale om gement tyveri 
af banesjakkets kødforsyninger, måske 
var det et forsøg på pengeafpresning 
mod jernbaneselskabet. Sagen endte i 
retten og indtrængeren fik 2 års fæng-
sel, Rasmus skød i selvforsvar og fik 
derfor ingen straf. 

En "SMS-kæreste".
I dag er det ikke ualmindeligt, at man 
finder en kæreste via SMS-systemet 
eller lignende, men omkring 1902 
var måden, man mødte sin udkårne 
på, mere fysisk og traditionsbunden. 
En søster til Rasmus, Anna havde en 
arbejdskammerat på Tybrind, som hed 

(Dor)thea Madsen. Dengang, som 
nu, snakkede veninder selvfølgelig 
om mænd og en mulig kæreste. 
Søsteren viste Thea et billede af 
sin bror Rasmus, og det tændte 
hende i en sådan grad, at hun tog 
sig mod til at skrive til Rasmus i 
U.S.A, senere med et billede ved-
lagt. Han viste ligeså stor interesse, 
skønt han aldrig havde set eller talt 
med Thea og omvendt, men "for-
holdet" udviklede sig. Jeg har set 
den omfattende postkortudveks-
ling, velvilligt udlånt af familien, og 
tonen bliver mere og mere kærlig. 

Thea tjente en 
tid hos præsten i 
Østrup på Nord-
fyn, senere blev 
hun husjomfru på 
Tybrind. Efter 5 
år i staterne blev 
længselen efter 
Thea for stor for 
Rasmus, han 
måtte hjem. Par-

ret, som allerede i brevvekslingen 
havde aftalt at gifte sig, havde sat 
hinanden stævne på banegården 
i Odense til det store øjeblik- det 
allerførste møde. Kærligheden fra 
Theas side kølnedes lidt, da hun 
så Rasmus. Ikke fordi han ikke var 
pæn og præsentabel, for det var 
han, men han var en meget lille 
mand, og Thea var en høj flot kvin-
de. "Hun blev så skuffet fordi han 
var så lille" siger parrets nulevende 
datter, Katrine Østergård på 94 år. 
Dog ikke mere end det var til at 
komme over.
 "Distancekærligheden" viste sig, 
på trods af størrelsesforskellen på 
næsten et hoveds højde, at holde, 
parret løb ikke fra brevaftalen, de 
blev mand og kone året efter ved 
giftermål i Gelsted Kirke. 
Theas forældre havde købt det røde 
hus på Søndergade 35 i Gelsted. 
Her flyttede Thea og Rasmus så 
ind og købte senere huset. Rasmus 
havde en ide med fra U.S.A, som 
han gerne ville afprøve. Han havde 
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nemlig set, hvordan fotografer kun-
ne tjene penge på det, der måske 
var startet som en hobby, så han 
besluttede sig for at uddanne sig 
til fotograf og starte en forretning 
på Søndergade 35 i Gelsted. Huset 
blev, som tidligere nævnt, bygget 
om med atelier på førstesalen og 
fik navn efter trinbrættet MUIR i 
Montana, hvor Rasmus boede det 
meste af U.S.A.-tiden. 
Thea havde arbejdet hos en skræd-
der, hun var meget dygtig til at sy 
og supplerede indtægten ved at sy 
for folk. Der kom børn til omtrent 
hvert tredje år, 6 i alt, hvoraf det 
ene døde som spæd. 
Gelsted viste sig dog hurtigt at 
være for lille til at brødføde en foto-
graf. Godt nok havde Rasmus også 
kunder fra de omkringliggende 
byer, men ikke nær nok. 
Fotoforretningen gik mere og mere 
i stå, så allerede efter få år lavede 
han en aftale med en fotograf fra 
en nabo by om at etablere en slags 
filial på adressen. 
En regnskabsbog viser, at oversku-
det fra fotoarbejdet kun udgjorde 
omkring 10 % af familiens samlede 
indkomst. Han var ganske enkelt 
tvunget til at supplere indkom-
sten, så han fik arbejde på Lunghøj 
Piske-og Stokkefabrik, hvor han var 
i over 20 år, først som stokkemager 
senere som fyrbøder med ansvaret 
for dampmaskinen. 
Rasmus var perfektionist og et 
ordensmenneske ud over det 
almindelige. Det fortælles, at der 
var så rent omkring dampmaski-
nen, at han gik derinde med sivsko 
på, så han ikke svinede det sort-
hvide skakternede gulv. 
Rasmus var yderst arbejdsom, og 
så var han god til at finde og tage 
arbejde, hvor det var muligt blandt 
andet ved at hjælpe vognmand 
Christian Jensen nogle dage om 
ugen. 
Første verdenskrig var ikke helt let 
at komme igennem. Fabrikken i 
Lunghøj måtte flere gange reducere 

driften betydeligt, men dyrtidshjælp, 
Gelsted Sogns Hjælpekasse, fagfor-
eningen og brændselshjælpen var et 
nødvendigt supplement for rigtig man-
ge i denne svære tid, også for Rasmus 
og hans familie. 
Efter "Lunghøj" fortsatte han på Stel-
fabrikken Tårnhøj, hvor han passede 
saven. Der blev han til han kunne få 
aldersrente. 
Så kunne man godt tro, at han efter 
et langt arbejdsliv satte sig for at nyde 
sit otium. Men nej, han var altid på 
farten, han ville opleve, han ville lære 
nyt. Der var bud efter ham fra mange 
sider, især kastede han sig over byens 
haver, hvor han med sin udprægede 
ordenssans og akkuratesse satte sit 
tydelige præg. Han brugte en del 
tid hos sin nabo doktor Jensen med 
blandt andet at plante træer på jord-
stykket ved Galgehøj

U.S.A. glemte han aldrig. Det var fak-
tisk på tale, at han gerne ville tage til-
bage til staterne efter giftermålet med 
Thea. Det modsatte hendes forældre 
sig, da de var bange for, at de aldrig 
mere ville få deres datter at se. Foræl-
drenes ord havde betydelig vægt den-
gang, så Rasmus måtte opgive at leve 
drømmen ud i U.S.A. Kontakten holdt 

han dog igennem Rebild-festerne, 
hvor han hvert år var sikker delta-
ger.
I 1945 døde Thea, og det var et 
svært tab for ham. Han sås ofte på 
hendes gravsted, hvor han havde 
opsat en lille bænk. Der sad han så 
og tænkte tilbage på deres første 
møde, børnene, og alt det gode, 
Thea havde gjort for den lille fami-
lie. Rasmus aftalte først med dat-
teren Katrine og hendes mand Axel 
Østergård, at de skulle overtage 
MUIR mod, at han skulle bo på før-
stesalen på aftægtslignende vilkår. 
Efter et par år byggede Katrine og 
Axel dog deres eget hus i Lung-
høj og en søn, Iver, flyttede ind 
sammen med sin kone Astrid på 
samme betingelser. Rasmus Ras-
mussen, den lille mand med den 
store pondus, lukkede sine øjne for 

sidste gang 
i året 1963 
efter 84 
spændende 
og begiven-
hedsrige år. 
Jeg skylder 
familien, 
Marianne 
og Peter 
Svensson 
samt Birgit 
og Katrine 
Østergård 
en stor 
tak for at 
have åbnet 
deres hjem 
og givet 
adgang til 
det enorme 

kildemateriale, de er i besiddelse 
af. Ud over det er benyttet udklip 
fra diverse aviser, folketællinger, 
kirkebøger, kilder i USA og mate-
riale fra eget arkiv.
 
Venlig hilsen Hans Jensen, Kon-
geløkken 18, 5580 Nørre Aaby.
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I SuperBrugsen har DU valget, vi har udvalget!!!!
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Fra julefesten i Gelstedhallen

En god historie fortalt med en rigtig tydelig stem-
me er ikke nok for børnene, når det holdes julear-
rangement i Gelsted hallen.

Måske manglede en dirigent til at holde ro og 
orden, idet de mange børn i alle aldre, havde 
mere interesse for fristelserne, som fandtes rundt 
i hallen, end at høre en spændende historie. 
Men sådan er det vel desværre blevet i vore dage, 
hvor det hele foregår på computer, og Nintendo 
spil.
I øvrigt et rigtig godt fremmøde.
Se billede med børnene omkring vores præst 
Dorthe Stæhr Nielsen.
bn

 NY sognekonge i Gelsted!

Blev tidligere lastbilchauffør Kirsten Hansen.

Formanden for Gelsted Handel og erhverv, Tom Pet-
terson ønskede Kirsten velkommen til et kongeligt job, 
dog uden en krone på hovedet, eller i pungen.
Kirsten er en flittig myre, og en god lærer for halvstore 
og større børn, ja også for voksne, som kan lide at 
være kreative, og som vil noget med deres hænder.
Kirsten har altid været med i toppen af husfliden i Gel-
sted, - og en videreudvikling af denne skete i 2007, da 
hendes egen ”skole”  - nemlig ”Hobbyklubben” star-
tede.
Nu er Kirsten formand for Hobbyklubbens bestyrelse, 
og hun er tydeligt også den, der bruger mest tid på 
diverse undervisning i klubbens lokaler på Holmegår-
den.
Kirsten underviser i mange slags husflidsarbejder, - og 
for os, der sommetider kigger ind, er det en fornøjelse 
at se elevernes og Kirstens samarbejde.
Hvad kan vi mere end ønske den nye konge tillykke!
bn
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Tanderup
Vognmandsforretning I/S

Tanderupvej 60 - 5591 Gelsted

Flf. 6478 1083

Fax. 6478 1023

Erik - Mobil : - 2082 3083
Flemming - Mobil : 2081 4083 

V/ Margit Christensen 
Grønnegade 26  5591 Gelsted 
TLF. 64 49 18 28 

Lidt nyt fra fodboldafdelingen

I december afholdt vi Gelsted stævnet i indefodbold. 

Det er 20. gang vi afviklede stævnet. Et flot jubilæums-
stævne og en god afslutning på GG&IFs 50 års jubilæ-
umsår. 
Alt forløb rigtig godt og de hold der havde tilmeldt sig 
fik spillet en flot gang fodbold. 
De yngste deltagere var kun 3 år og de ældste var 16 

år. Der blev spillet mange gode kampe og vist en mas-
se flotte detaljer. Det er kommende landsholdstalenter 
på vej i Gelsted. 
Alle hold fik en masse gode og flotte spurtpræmier 
under stævnet og vinderne fik flotte præmier. 
De yngste årgange spillede søndag og mens de spillede 
kom julemanden forbi, så hvor flot de spillede fodbold 
og overrakte dem efterfølgende medaljer.. 
MelfarPosten kom også forbi og talte med et par foræl-
dre og nogle spillere, som ugen efter kunne se sig selv i 
avisen. Et godt og vellykket stævne. 
De mange glade børn havde noget at fortælle om i bør-
nehaven og skolen om mandagen. 
Tak til alle sponsorerne for de flotte præmier og tak til 
alle hjælperne for en god weekend. 

Der trænes indefodbold hver fredag og lørdag i hallen 
til og med første weekend i marts. 
I denne sæson har vi tilbudt ”ekstra” træning fredag 
eftermiddag for U-9 til og med U-14 for både piger og 
drenge. Det er et godt initiativ og mange benytter sig 
af det. Derudover træner alle ungdomshold lørdag for-
middag. Seniorne træner fredag aften sammen med 
Fjelsted/Harndrup og også her kommer der mange og 
spiller fodbold. 

Seniorne, Old-
boys og damer-
ne deltager i tur-
neringen under 
FBU og alle 
ungdomshold 
deltager i en del 
stævner.  Det 
bliver til mange 
flotte resultater 
og gode oplevel-
ser for børnene.

Nogle gange 
har vi afholdt ungdomafslutningstur til Legoland, men 
der sker ikke i år. Efter sidste års gode legolandstur, 
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Gasværksvej 2, 5500 Middelfart
Tlf. 64 41 56 56 · ml@fogl.dk

Søndergade 139 · Lunghøj · 5591 Gelsted
Tlf. 64 46 17 88 · pf@fogl.dk
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blev der evalueret på hjemturen. Mange ønskede at vi 
afholdt en fælles fodbolddag for både børn og voksne. 
Vi efterkommer ønsket og afholder sommerfest lørdag 
den 26. Juni. 
Vi vil gerne have et par hjælpere med i ”festudvalget”. 
Har du lyst til at give en hånd med bedes du kontakte 
Søren Jepsen tlf. 64491212.

Til årsopgørelsen pr. 31.12.2009 var vi 222 fodbolspil-
lere og håber at se endnu flere nye og ”gamle” fodbold-
spillere til udendørssæsonen. 
Med venlig hilsen og rigtig god sæson
Fodboldafdelingen
Britta Jensen

Juleafslutning hos gymnastikken 09

Når vi nærmer os december, så betyder det også hygge 
og måske besøg af julemanden.
Dette gælder også vores forældre/barn hold som man-

dag den 14. Dec. havde fået stillet et juletræ op i gym-
nastiksalen og så skulle alle børnene komme med et 
stk. julepynt som træet skulle pyntes med. 
Alle børn og voksne kom med nissehue på og var 
meget spændte om vi måske kunne lokke julemanden 
frem.
Vi sang nogle julesange og derefter blev der kaldt på 
julemanden som dukkede op med godteposer og et 
stort smil over at se alle de små gymnastikbørn, deres 
søskende og forældre.
Det er altid dejligt som instruktør at kunne nyde børne-

ne og deres familie, for resten af gymnastiktimen blev 
der spist godteposer og hygget.
Vi havde også andre hold som skulle have holdt afslut-
ning, men desværre måtte der aflyses både hos tumler-
ne og Gelsted ROS, da vi fik rigtig meget sne, så ingen 
kunne komme frem.
Tumlerne skulle dog ikke snydes for her efter jul fandt 
vi sækken med godteposer og en hilsen fra juleman-
den, som var ked af at vi ikke havde været til gymna-
stik, så vi fik delt godteposer ud ved første gang træ-
ning i det nye år og det vakte stor glæde hos børnene.

Hilsen Liselotte (forældre/barn holdet)
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D D Sansk æk ervice
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Tour de Paris 2009.
Lørdag morgen den 18. juli 2009 var en lidt kølig mor-
gen på Centrumpladsen i Svendborg. Men det var tør-
vejr….endnu.
Her havde vi, 17 cykelmotionister, samlet os sammen 
med nogle pårørende, tre hjælpere, to følgebiler og 17 
cykler. Ideen var i løbet af den næste uge at cykle til 
Paris. På den samme plads, havde vi dagen før med 
deltagelse af forskellige notabiliteter afholdt en festlig 
prolog under sponsorers, pressens og nogle pårørendes 
bevågenhed. Her blev løbet officielt åbnet med et skud 
fra en signalkanon.
Klokken 7, lørdag morgen startede vi så fra Svendborg 
med Bøjden – Fynshav færgen som første planlagte 
stop. Efter færgen startede regnen og den blev ved de 
næste 3 – 4 timer. Og som enhver cykelrytter ved øges 
risikoen for punkteringer i regnvejr. Vi havde da så 
også en seks, syv stykker af slagsen på denne tourens 
første dag, som sluttede i Fockbek efter 162 km på 
cykel og tre færgeoverfarter.

Den lørdag blev den første ud af syv begivenhedsrige 
dage, jeg oplevede sidste sommer. De syv dage var 
kulminationen på ½ års forberedelser og træningsture. 
Det var ½ år som skabte et rigtig godt kammeratskab 
blandt 20 personer, som fra begyndelsen ikke havde 
noget kendskab til hinanden og som ikke syntes at 
have andet tilfælles end lyst til at cykle. Nogle havde 
allerede cyklet meget og deltaget i mange motionscy-
kelløb. Andre havde aldrig cyklet på en racer. Denne 
mærkelige blanding var inden afslutningen på Place 
de la Concorde og ”triumfrunderne” omkring Triumf-
buen blevet til en sammentømret og homogen gruppe. 
Nogle havde i mellemtiden lært at cykle langsommere, 

nogle var blevet lidt hurtigere og alle havde lært at føl-
ges ad.
Tour de Paris, som er blevet afholdt hvert år siden før-
ste gang i 2005 og hvert år arrangeres af en nydannet 
forening, I år med navnet Sydfyn-Paris 2010, benyttes  
til at skaffe økonomiske midler til børnecancerfonden. 
Alle deltagere forsøger derfor at skaffe sponsormidler 
fra erhvervsdrivende i lokalområderne. Sidste år kunne 
der overdrages 152 000 Kr. til fonden.  

Har du lyst til at erfare mere om nogle af de sjove og 
pudsige ting, der hændte undervejs på de ca. 1250 km 
i 2009 og om baggrunden for, hvorfor jeg gjorde det, 
som i øvrigt mange andre end jeg har gjort på tilsva-
rende måde, kan du læse meget mere om turen på 
www.sydfyn-paris.dk  / arkiv /2009 / dagbog.
Eller læs om årets nye tur som starter den 17. juli igen 
fra Svendborg, med prolog den 16. juli, og hvor jeg 
glæder mig til igen at deltage. Se også på sitet hvor-
dan du kan blive sponsor. Og får du lyst at bidrage 
med et sponsorat, bliver jeg glad, når du kontakter mig 
på tlf. 26152928. Karsten Laursen

Toftevangen 51 
5591 Gelsted

Hobbyklubben
afholder ordinær generalforsamling

Mandag den 25. marts  kl. 19.00
i klubbens lokaler på Holmegården

Dagsorden iflg. Vedtægterne

Kirsten
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GAS • VAND • VARME • SANITET
Kløvervænget  2, 5591 Gelsted
www.rosenkjaer-vvs.dk

Tlf. 64 49 22 99

BILSYN · BILVASK · BENZIN
Danmarks billigste bilsyn: 290,-

(nemlig 349,- incl. en bilvask til 59,-)

Fyns Drive-In Center
Grønnemose · Gl. Hovedvej 27 · 5560 Aarup · Tlf. 6443 1251

Drivein eller tidsbestilling (BOOK) på www.fynsdrivein.dk

Der var spænding til sidste runde i Gelsted Open 2009, 
hvor flere havde mulighed for at vinde - i begge grup-
per.

Spillere fra nær og fjern var igen mødt op til den tra-
ditionsrige turnering Gelsted Open. Der blev spillet i 2 
grupper, inddelt efter rating.

I gruppe 1 havde Arne Bech Madsen, Nørre Åby Junior 
skakklub, lagt godt ud fra start, med 4 point af 4 muli-
ge, og lignede længe en favorit til at løbe med titlen 
som vinder af Gelsted Open 2009. Arne Bech Madsen 
løb dog herefter ind i 2 nederlag til henholdsvis Jens 
Rasmussen, Læseforeningen Odense, og Bjarne Ander-
sen, Gelsted skakklub. Bjarne Andersen hávde inden 
sidste runde samlet 4,5 point, og lå a point, på første-
pladsen, med Simon Juhl fra Assens skakklub. Spæn-
dingen var derfor stor, da vinderen skulle findes blandt 
disse tre. For at gøre det endnu mere spændende, 
skulle Bjarne Andersen og Simon Juhl tilmed mødes i 
sidste runde! 

Aftenen startede med et point til Arne Bech Madsen, 
hvorefter Arne Bech Madsen lå på førstepladsen i grup-
pe 1. Bjarne Andersen og Simon kæmpede længe en 
hård kamp, og resultatet blev en remis. Altså uafgjort. 
Herefter var der tre vindere af gruppe 1. Nu blev det i 
midlertidig endnu mere spændende, da udfaldet af par-
tiet mellem Kurt Olsen, Gelsted skakklub og Jens Ras-
mussen, Læseforeningen Odense, skulle afgøre hvem 
den endelige vinder af Gelsted Open 2009 var, og der-
med vinder´af en flot kurv, skænket af Super Brugsen 
Gelsted.

Skulle Kurt Olsen løbe med sejren i aftenens sidste 
parti, ville Arne Bech Madsen løbe med sejren, og 
kurven. Skulle resultatet blive en remis, eller en sejr 
til Jens Rasmussen, ville Bjarne Andersen løbe med 
sejren. Efter 4 timer og cirka 56 minutter blev de to 
spillere enige om remis, da begge spillere var ved at 
komme i voldsom tidsnød. De havde nemlig begge kun 
to minutter tilbage..

Det betød altså, at vores egen spiller fra Gelsted skak-
klub, Bjarne Andersen, blev vinder af Gelsted Open 
2009 og dermed vinderen af kurven fra Super Brugsen 
i Gelsted. Tillykke til Bjarne Andersen.

I gruppe 2 var spændingen ligeledes på kogepunktet. 
Også her havde flere spil-
lere mulighed for at løbe 
med sejren. 
Børge Hansen, Gelsted 
skakklub, havde inden 
sidste runde fået samlet 
4 point sammen, mens 
Aage Kristensen og Per 
Stege, begge ligeledes 
Gelsted skakklub og ende-
lig Jørgen Krone fra skak-
klubben Tårnspringeren, 
havde 4,5 point. Da ingen 
af spillerne skulle mødes 
indbyrdes, var alt åbent, 
og kun en sejr var værd 

at gå efter. Alle 4 spillere ydede deres bedste, og fik 
sejren i land. Da Børge Hansen fra start lå 0,5 point 
bagefter, blev det derfor til en delt 1-3. præmie mellem 
Aage Kristensen og Per Stege, begge Gelsted skakklub 
og Jørgen Krone fra skakklubben Tårnspringeren.

Gelsted skakklub ønsker tillykke til alle vinderne. 
læs mere på www.gelsted-skakklub.dk

Skak: GELSTED OPEN 2009

  

Årstidens menu 
2 retter 180,- 
3 retter 215,- 

 

Se mere på vores nye hjemmeside  

www.gelstedkro.dk 
  

 

Gelsted Kro og Hotel 
Søndergade 1 - 5591  Gelsted 

Tlf. 64 49 10 68. Fax 64 49 17 68 
www.gelstedkro.d 
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Vi reparerer også din bil

Husby Auto Storegade 23
5592 Ejby - Tlf. 64781446

Gelsted Lokaludvalg holder  
årsmøde den 16/2

Årsmødet, som også er et valgmøde, holdes tirsdag 
den 16-02-2010 kl. 19.00 i ”Bølgen” på Gelsted Skole.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Lokaludvalgets formål er,

	 at medvirke til det brede samarbejde mellem 
beboere og foreninger i lokalområdet.

	 at påtage sig opgaver, som i henhold til 
beslutninger i Byrådet delegeres ud til 
lokaludvalget.

	 at tage eller støtte initiativer, som gør det 
attraktivt at bo i området.

	 at synliggøre lokaludvalgets arbejde. Blandt 
andet igennem Gelsted Bladet.

Lokaludvalget mødes ca. 1 gang om måneden, 
og møderne forløber i en konstruktiv og uformel 
atmosfære.

Irene R. Jensen
Formand for Gelsted Lokaludvalg
Tlf.: 2261 8372
rojek.jensen@get2net.dk  

 Korsang i Con Brio.
 Af Jørgen Kristiansen

”Hver fugl synger med sit næb, og når de er 
mange nok synger de i flok”.   
Trænger du sådan til at synge i et aktivt, blandet kor på 
vestfyn, har du nu chancen for at udleve din indre kor-
sanger. Con Brio har p.g.a. naturlig afgang, fået plads 
til nye sangere, især alt-stemmer, men basser og teno-
rer skal da heller  ikke holde sig tilbage.
Vi har en ugentlig øveaften om torsdagen på Gelsted 
Skole fra kl. 19.00 til 21.30. Du er meget velkommen 
til at kontakte os for at aftale en stemmeprøve, enten 
med korets dirigent Frederik Nordahl på tlf. 64422223 
eller med Jørgen Kristiansen på 64781420.
Con Brio blev dannet i 1987 i Ejby og har i dag 33 
sangglade medlemmer. Vi synger alt lige fra jazz- og 
swingnumre til nyere popmusik danske ørehængere og 

nordiske viser. Julerepertoiret består af velkendte jule-
sange i nye og spændende arrangementer, men også 
julemusik fra fjernere himmelstrøg, som Polen, Eng-
land, Frankrig, Baskerlandet og Cuba.
Forårssæsonen slutter vi af med 2 – 3 koncerter og 
efterårssæsonen sluttes ligeledes med 1 – 2 julekon-
certer.
Vi glæder os til at høre fra dig.
Med venlig hilsen
Con Brio

Juleafslutning på Hønnerup Hovgård 
                  Foto Preben Peyck 

Sikken dog et par gange sne - og sikken 
megen vrøvl med det.
Selvfølgelig skal vi da have vinter, og det her er jo 
ingen ting.
Om vinteren i min læretid lånte mester os ud til sne-
kastning, sammen med alle karlene på gårdene, og det 
skete med kast op til dem der stod på ”næste” etage. 
Næsten op til telefontrådene.
Det her er jo ikke så galt endda. 
Vi vil gerne at fortovet er rent for sne og is, og det er 
her en pligt at husejerne sørger for det.

Vi må så støtte hinanden det vi kan, og håbe sneplo-
ven sænkes.
Det er jo ikke bare at der har kørt en sneplov. Den 
skal nå vejen, og ikke som ind til nu, at den hænger 
næsten 10 cm oven den.
Lad os alle være glade og lære af vore fejl                 
bn.
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Lægehuset:
Søndergade 31.      Tlf. 64 49 10 27
www.gelstedlaegerne.dk 
Lægernes tlf. tid:    8:00 - 09:00
Tidsbestilling:        9:00 - 12:30 
Receptfornyelser:   9:00 - 12:30

Tandlægerne i Gelsted:
Lene Lyst Knudsen,
Mette Shiran,
Joan Brorsbøl,
Tandplejer Marlene Høffer.
Tlf. 64 4910 61.

Gelsted Skole
Gelstedvej 29.    Tlf. 88 88 55 40.

Skoletandplejen
Gelstedvej 29.    Tlf. 88 88 55 55.
S.F.O.                 Tlf. 88 88 55 50.

Gelsted Fjernvarmecentral
Tlf. 64 49 18 60. 
Varmemester: Leif Johansen.
Formand: Jørgen Christensen,
Tlf. 64 49 10 10.

Gelsted Plejecenter
Tlf. 88 32 45 24

Ældreområdet øst:
Tlf. 88 32 45 45.

Gelsted Pastorat - Sognepræsten
Tlf. 64 49 10 96.
Gelsted kirke.    Tlf. 64 49 20 49

Hvepsebo
Tåruplundvej 3.  Tlf. 88 88 54 55.

Kridthuset
Kingstrupvej 150. Tlf. 88 88 54 60.

VESTFYNS DYREKLINIK
Hårevej 61 - Gelsted 
Tlf. 64 79 12 34

BRENDERUP DYREKLINIK
Stationsvej 60 - Brenderup. 
Tlf. 64 44 10 29

Falck:             Tlf. 70 10 20 30

Vagtlægen:     Tlf. 70 11 07 07
 
Politiet Ejby:  Tlf. 64 46 14 48

Alarm:            Tlf. 112.

Gelsted Taxi:  Tlf. 64 49 14 30

GelstedBladet : 
post@gelstedbladet.dk

Gelsted Folkedansere
Gelsted Skoles Aula
Eftermiddagshold :   14:30 -17:00 
Aftenhold                : 19:30-22:00
Hver Onsdag fra Sept. til April
Nye såvel som nuværende dansere
er meget velkomne,
Tlf. 64 78 1515

Gelsted Legestue
Det Gamle Klubhus
Gelsted Byvej 29
Hver Torsdag fra kl. 9:30 - 12:00
Formand: Ann Rienette Møllegaard
Tlf: 64461561

Vestfyns folkemusiklaug
Spiller og synger hver torsdag
kl. 19:30 i aulaen på Gelsted skole. 
Sæson start 3. Torsdag i September.

FRIMÆRKEKLUBBEN i Gelsted
2 månedlige aftenmøder i vinterhalv-
året i håndgerningslokalet på
Gelsted skole. 
Frimærkets venner, Tlf. 64 4918 34

Syng sammen aften
Gelsted forsamlingshus,
Den 1. Mandag i måneden kl. 19.30 
fra september til maj.

Minigolf Clubben Gelsted
Spil minigolf fra 1. april til 1. okt. 
Hver mandag og torsdag kl. 19.00 
ved Banevolden.
Fra 1. okt. til 1. april hvor onsdag i 
gymnastiksalen. Alle er velkomne.

Gelsted Krolfklub 
Spiller mandage fra kl. 14 til kl. 17
Andre spilletider - 
spørg fdm. Erik Nielsen T 64491978.
Der spilles v. GG&IFs ”nye” klubhus 
bag Gelstedhallen.

Bankospil
Hver torsdag kl. 19.00 i 
Gelsted forsamlingshus. G.G.&.I.E

KLUB 79
Gelsted ungdomsklub.
Klubben hvor de unge mellem 13-18 
år mødes mandag og onsdag fra
kl. 19:00 - 22:00. Alle er velkommen 
i Klub 79.
Vi har billiard, bordtennis, flipper-
maskiner, sodavandsbar, slik, god 
musik, hobbyrum, computerspil, og 
meget andet.

Gelsted Efterløn 
og Pensionistforening
Fra september til maj har vi klubdag 
på plejehjemmet tirsdag - i lige uger - 
fra kl. 14.00 til kl. 16.30. VM mødt.

Gelsted Skytteforening
Pistolskydning; Mandag kl. 19.00 
på Gelsted skole.
Riffelskydning: 15 meter
Tirsdag kl. 18.30 på Gelsted skole. 
Dog skydes der fra april til Sept. på 
50 og 200 meter baner, onsdage fra 
kl. 18.30 på Skyttevej, Lunge.
Evt. spørgsmål besvares på 
tlf. 64 49 14 06.

Gelsted Skakklub
Spil skak hver tirsdag kl. 19.00 på 
Holmegården. Alle er velkomne.

Gelsted Seniorklub
Mødes på Holmegården hver onsdag 
kl. 9.00 til kaffe og diverse aktivite-
ter. Vi holder hinanden i gang.
Vil du være med så kom på en kigger 
eller oplysning så ring : 64 49 1786.

Gelsted Borgerforening
Husk hver Torsdag kl. 19.00 
arbejdes der på Holmegården.
Alle er velkomne.

Gelsted Dartklub
Mandag og onsdag fra kl. 19:00
Søndergade 141.

Mangler din klub 
eller forening, 
- så send os en mail

SERVICESIDE:

Fik du ikke bladet  i din postkasse ?

så ring - 6222 2222

DeUngesKlub
Mandag og onsdag fra 
kl. 19:00 - 21:45
For 7 - 9 klasse.

Ejby Kommunes Lokalhistoriske arkiv, 
Stationsvej 25, 5464 Brenderup.
Modtager alle arkivalier (papirer, doku-
menter, billeder mv.)
Tlf. 88  88 52 49 
tirsdage 19.30 - 21.30
mailadr: lokalarkiv2000@yahoo.dk
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Gør det 

du er bedst til 

det gør vi

Konkurrence i GelstedBladet
Hvor er billedet taget, er en konkurrence i bladet.
Kan du finde ud af hvad billedet forestiller, eller hvor det er taget henne, 
så mail svaret til : konkurrence@gelstedbladet.dk. Eller kom svaret i 
postkassen der hænger i SuperBrugsen Gelsted
Alle billeder er fra 5591 Gelsted
Vi trækker lod om en dejlig flaske Gelsted Vin, og vinderen kan afhente 
præmien i Gelsted Superbrugs, som har lovet at sponsorere præmierne.

Konkurrencen fortsætter de næste 4 numre af bladet, og der er hver 
gang en flaske dejlig Gelsted vin, til den heldige vinder.

Hold da op  - Den var for svær !!!

Sidste nummers konkurrence var åbentbar for svær for de gode 
borgere i Gelsted. Der var ingen der havde det rigtige svar, hvilket 
egenlig er underligt, da der nok er flere hundrede der gik forbi moti-
vet hver gang man havde besøgt torvet i Gelsted.

Motivet var døren til Gl. Odensevej 4, lige overfor Brugsen !


